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Kémhatás (Emelt szintű kísérletek)

1. óra
Kémhatás vizsgálata

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 7, 9.o.
Biológia pH, testfolyadékok kémhatása,
Matematika: logaritmus

Emlékeztető
Töltsd ki az alábbi táblázatot!
Koncentráció Oldott
[H3O+]
3
(mol/dm )
anyag
(mol/dm3)
0,01
0,01
0,001
0,01
0,1
0,001-nél
nagyobb

HCl
10-2
NaOH
10-12
CH3COOH 10-3-nál
kisebb
H2SO4
10-2-nál
nagyobb
NaNO3
10-7
NH3
10-11

[OH-]
(mol/dm3)

pH

10-12
10-2
10-11-nél
nagyobb
10-12-nél
kisebb
10-7
10-3

2
12
3-nál
gyobb
2-nél ki- színtelen
sebb
7
színtelen
11
piros

fenolftalin
indikátor
színe
színtelen
piros
na- színtelen

univerzálindikátor
színe
piros
kék
piros
piros
sárga
kék

26. kísérlet alapján: Sósav, desztillált víz és nátrium-hidroxid kémhatása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány

kalciumszemcsék
fenolftalein indikátor

cseppentő

6 db kémcső

sósav (2 mol/dm3)
nátrium-hidroxid-oldat
(2mol/dm3)
desztillált víz

Munkavédelem
nátrium-hidroxid

sósav

fenolftalein indikátor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1, Öntsél 3 kémcsőbe közel azonos mennyiségű sósavat, desztillált vizet, illetve nátriumhidroxidoldatot, majd adjál hozzá 1-1 csepp fenolftalein indikátort.
Tapasztalat:
HCl-oldat

Desztillált víz

NaOH-oldat

Színtelen

Színtelen

Lila színű
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Kémhatás (Emelt szintű kísérletek)

Magyarázd meg a tapasztalatodat, ahol lehet egyenletet is írj!
HCl + H2O = Cl- + H3O+ az oldat savas kémhatású az oxóniumionok túlsúlya miatt
NaOH(sz) → Na+(aq) + OH-(aq) az oldat lúgos kémhatású a hidroxidionok miatt
Öntsél a lila színű NaOH-oldatból egy keveset a HCl-oldatba, illetve a desztillált vízbe.
Tapasztalat:
Desztillált víz

HCl-oldat

Színtelen
Lila színű
Magyarázd meg a tapasztalatodat, ahol lehet egyenletet is írj!
A desztillált víz a NaOH-oldattól lúgos kémhatásúvá válik, csak hígul a NaOH-oldat.
A HCl-oldat esetében a HCl mennyisége több, ezért még savas marad a kémhatás.
HCl + NaOH = NaCl + H2O
2, Öntsél 3 kémcsőbe közel azonos mennyiségű sósavat, desztillált vizet, illetve nátriumhidroxidoldatot , majd adjál hozzá 1-1 csepp fenolftalein indikátort.
Mindhárom folyadékba tegyél egy Ca szemcsét.
Tapasztalat:
HCl-oldat

Desztillált víz

NaOH-oldat

+ fenolftalein

Színtelen

Színtelen

Lila színű

+ kis darab Ca

Színtelen, heves pezs- Lila színűvé válik, Lila színű marad
gés
kismértékű pezsgés

Magyarázd meg a tapasztalatodat, ahol lehet egyenletet is írj!
Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2
Az oldat savas marad.
Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2
A reakció lassabban megy végbe, mert a Ca(OH)2 csak kismértékben oldódik vízben.
Az oldat a kismértékben oldódó Ca(OH)2 miatt lúgos kémhatású lesz.
Tanári bemutató kísérlet: 35. kísérlet alapján (Gázok reakciói egymással)

Eszköz és anyaglista
csiszolt dugós gázfejlesztő
gázfelfogó üveghenger 4 db
üvegkád
gázelvezető hajlított üvegcső

Bunsen-állvány
lombikfogó dióval
üveglap 2db
vörösréz forgács

cc. NH3-oldat
cc. HCl-oldat
30%-os salétromsav
kék lakmuszpapír
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Munkavédelem
sósav

ammónium-hidroxid

salétromsav

Elszívófülke alatt dolgozzunk!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1, Két, üveglappal letakart gázfelfogó henger színtelen HCl és NH3 gázokat tartalmaz. A két
hengert egymás felé fordítjuk, majd az üveglap kihúzásával összenyitjuk a gáztereket.
Írd le a tapasztalatodat és magyarázd meg a jelenséget. Add meg a reakció típusát is!
Tapasztalat:
Sűrű, fehér füst keletkezett.
NH3(g) + HCl(g) = NH4Cl(sz) sav-bázis reakció, egyesülés
2, Gázfejlesztő lombikban 8-10 g vörösréz forgácsot szórunk, a csapos tölcsérbe 25 cm3 30%os salétromsavat töltünk. A lombik elvezető csövéhez kétszeresen hajlított üvegcsövet kapcsolunk, amelynek végét vízzel telt üvegkádba helyezzük. Az üvegcső végére-a víz alatt- nyílásával lefelé fordított, vízzel telt gázfelfogó hengert állítunk. A salétromsavat ezután kis részletekben a rézforgácsra csepegtetjük. Először barna gáz képződését észleljük, amely a vízben
elnyelődik, majd színtelen gáz keletkezik, amely az üveghengerből a vizet kiszorítja. A színtelen gázzal telt hengert-nyílását a víz alatt üveglappal elzárva- vízből kiemeljük, és levegővel
telt hengert helyezünk rá, nyílásával lefelé. A hengereket elválasztó üveglapot eltávolítjuk.
A hengerbe desztillált vizet öntünk, üveglappal lezárjuk, összerázzuk, így a képződött gázokat
vízben elnyeletjük. Az oldatba mártsunk kék lakmuszt.
Írd le a tapasztalatodat és magyarázd meg a jelenséget. Add meg a reakciók típusát is!
A hengerpár gázterében vörösbarna gáz képződik.
A kéklakmusz megvörösödik.
3 Cu(sz) + 8 HNO3 (aq) = 3 Cu(NO3)2(f) + 2 NO(g) + 4 H2O(aq)
redoxireakció
2 NO(g) + O2(g) = 2 NO2(g)
redoxireakció, egyesülés
2 NO2(g) + H2O(aq) = HNO2(f) + HNO3(aq) redoxireakció, diszproporció
HNO3 + H2O = NO3- + H3O+ az oldat kémhatása savas, sav-bázis reakció
Mindkét esetben a két henger a reakció során erősen „egymáshoz tapad”. Indokold meg
a jelenséget!
A gázok nyomása állandó térfogaton és hőmérsékleten a gázrészecskék számától függ.
p = n*R*T/V

ahol R az egyetemes gázállandó: R = 8,314 J/molK

Ha csökken a gáz anyagmennyisége, akkor csökken a gáz nyomása is. Mindkét esetben a
gázmolekulák reakciója során csökken a gáz anyagmennyisége.
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
37. kísérlet alapján (Sósav, salétromsav és konyhasó kémhatása, reakciója ezüstnitráttal)

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány
6 db üres kémcső

desztillált víz
ezüst-nitrát-oldat (0,1 mol/dm3)
univerzálindikátor

sósav (0,1 mol/dm3)
salétromsavoldat (0,1 mol/dm3)
konyhasóoldat (0,1 mol/dm3)

Munkavédelem
sósav

ezüst-nitrát-oldat

salétromsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Öntsél 2-2 kémcsőbe híg sósavat, híg salétromsavoldatot, illetve konyhasóoldatot. Határozd
meg mindhárom oldat kémhatását univerzálindikátor segítségével!
Adjál mindhárom oldathoz ezüst-nitrát-oldatot. Írd le tapasztalatodat!
Írd fel a meghatározással kapcsolatos reakciók ionegyenletét! Magyarázd meg a tapasztalatodat!
Tapasztalat:
Sósav

Salétromsav

Konyhasóoldat

+ univerzálindikátor

piros

piros

sárga

kémhatás

savas

savas

semleges

+ AgNO3-oldat

fehér csapadék

nincs csapadék

fehér csapadék

Magyarázat:
HCl + H2O = Cl- + H3O+ savas az oldat kémhatása
HNO3 + H2O = NO3- + H3O+ savas az oldat kémhatása
NaCl erős sav és erős bázis reakciójából keletkezett, így nem lép reakcióba a vízzel a keletkező ion az oldódás során
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3
Az AgCl ionos kötése áthajlik kovalensbe, így az oldhatósága vízben lecsökken, ezért csapadék formájában kiválik az oldatból.

Házi feladat
1, Hogyan változik a hidrogén-halogenidek forráspontja és saverőssége?
Mivel pedig a HF→HI sorrendben az EN-különbség csökkenése következtében a HXmolekula stabilitása, s vele együtt disszociációjának endoterm jellege is csökken (kevésbé
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energiaigényes a disszociáció), valamint a H-X kötés polarizálhatósága fokozódik, ezért legnagyobb mértékben a HI, legkevésbé pedig a HF disszociál. Vagyis a halogenidek közül a HI
a legerősebb, a HF a leggyengébb sav.
HF
HCl
HBr
HI
gyenge sav
erős sav
∆EN = 1,9
∆EN = 0,4
kis polarizálhatóság
nagy polarizálhatóság
kismértékű disszociáció
nagymértékű disszociáció
forráspont legmagasabb
forráspont második nagy érték
HF-nél hidrogénkötés alakulhat ki, a többinél dipólus-dipólus kölcsönhatás, ami jobbra haladva nő
2, Desztillált víz pH-ja hogyan változik a hőmérséklet változásával?
T (°C)
Kv
15
0,58x10-14
20
0,86x10-14
22
1,0x10-14
25
1,27x10-14
40
3,80x10-14
Ha T nő, akkor a Kv nő, így a [H3O+] nő, tehát a pH csökken.
2. óra
Közömbösítés

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 7.,9.o.
Biológia: sav-bázis reakciók az élő szervezetben
12. kísérlet alapján: Savak és lúgok reakciója

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
4 darab kémcső
kémcsőállvány

2 db főzőpohár (100 cm3)
3 db mérőhenger (10 cm3)
3 db folyadéküveg az oldatokkal
desztillált víz

nátrium-hidroxid-oldat (5 tömeg%)
sósav (5 tömeg %)
salétromsavoldat (5 tömeg%)
fenolftalein indikátor

Munkavédelem
sósav

salétromsav

nátrium-hidroxid

fenolftalein indikátor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A tálcán üvegben közelítőleg 5 tömeg%-os sósav, salétromsav- és nátrium-hidroxid-oldat van.
A három oldat sűrűsége gyakorlatilag 1 g/cm3-nek tekinthető.)
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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3 kémcsőbe töltsél mindegyik oldatból 5 cm3-t, a negyedik kémcsőbe 5 cm3 NaOH-oldatot és
tegyél mindegyik kémcsőbe 1 csepp fenolftalein indikátort.
Tapasztalat:
HCl-oldat

HNO3-oldat

NaOH-oldat

Színtelen

Színtelen

Lila színű

Öntsd az egyik lila NaOH-oldatot a HCl-oldathoz, a másikat a HNO3-oldathoz.
Tapasztalat:
HCl-oldat

HNO3-oldat

Színtelen

Lila színű

Számítások:
Voldat = 5 cm3
ρoldat = 1 g/cm3
m/m% = 5
moldott anyag=moldat*m/m%/100
n oldott anyag= m oldott anyag/ M oldott anyag

moldat = V*ρ = 5 g
moldott anyag = 5*5/100 = 0,25g

HCl
HNO3
NaOH
n HCl = 0,25g/36,5g/mol = n HNO3 = 0,25g/63g/mol = n NaOH = 0,25g/40g/mol =
0,00684 mol
0,003968 mol
0,00625 mol
Magyarázat:
HCl + NaOH = NaCl + H2O
0,00684 mol
0,00625 mol
HCl marad feleslegben, így az oldat savas kémhatású
HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O
0,003968 mol
0,00625 mol
NaOH marad feleslegben, így az oldat lúgos kémhatású.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
36. kísérlet alapján:

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány
8 db kémcső
kémcsőfogó

fenolftalein indikátor
metilnarancs indikátor
desztillált víz

kalcium-oxid
foszfor-pentaoxid
kalcium-karbonát
kálium-nitrát

Munkavédelem
foszfor-pentaoxid

kalcium-oxid

fenolftalein indikátor

metilnarancs

kálium-nitrát
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tegyél 4-4 kémcsőbe az alábbi fehér, szilárd anyagokból: P2O5, CaCO3, KNO3, CaO. Öntsél
mindegyikhez vizet és figyeld meg, hogy oldódik-e. A vizes oldatokhoz adjál 1-1 csepp indikátort és a színváltozás alapján állapítsd meg a kémhatását!
Írd fel a semlegestől eltérő kémhatás esetén a vízzel való reakció egyenletét is!
Tapasztalat:
P2O5
oldhatóság víz- oldódik
ben
színtelen
fenolftalein

CaCO3

KNO3

CaO

nem oldódik

oldódik

oldódik

-

színtelen

bíborvörös

metilnarancs

piros

-

sárga

sárga

kémhatása

savas

-

semleges

lúgos

Magyarázat:
CaCO3 nem oldódik vízben.
Kettő az oldódás során reakcióba lép a vízzel:
P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4
H3PO4 + H2O = H2PO4- + H3O+ így savas a kémhatása
CaO + H2O = Ca(OH)2 kismértékben oldódik vízben így lúgos a kémhatása
KNO3 csak oldódik a vízben, de erős savból és erős bázisból keletkezett só, így nem lép reakcióba a vízzel a keletkezett ion.

Házi feladat
1, Ha kénsavat olyan nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatunk, ami régebben készült, akkor gázfejlődést tapasztalhatunk. Mi az oka?
A nátrium-hidroxid-oldat megköti a levegő szén-dioxid tartalmát.
NaOH + CO2 = NaHCO3
Ha kénsavat adunk hozzá, az erősebb sav kiszorítja a gyengébbet sójából, így szénsav keletkezik. A szénsav pedig bomlékony.
NaHCO3 + H2SO4 = NaHSO4 + H2O + CO2 ↑
2, Mi a különbség a közömbösítés és a semlegesítés között a különbség?
Közömbösítés: az a folyamat, amely során sav és bázis reagál egymással. A reakció során az
adott bázisból és savból származó só vizes oldata keletkezik.
Semlegesítés: ha a közömbösítési folyamat semleges kémhatást eredményez. Erős savak és
erős bázisok megfelelő anyagmennyiség-arányú (azaz sztöchiometrikus arányú) reakciója
során a kapott só vizes oldata semleges kémhatású.
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3. óra
Sók vizes oldatának kémhatása

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.o.
Sók azonosítása vizes oldatuk kémhatása alapján
11. és 33. kísérlet alapján:

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
18 darab kémcső
kémcsőállvány
csipesz

desztillált víz
univerzálindikátor papír
metilnarancs indikátor
fenolftalein indikátor
szilárd alumínium-szulfát

szilárd nátrium-karbonát
szilárd nátrium-klorid
nátrium-szulfát-oldat (0,5 mol/dm3)
nátrium-hidrogén-szulfát-oldat (0,5 mol/dm3)
nátrium-hidrogén-karbonát-oldat (0,5 mol/dm3)

Munkavédelem
fenolftalein indikátor

nátrium-karbonát

metilnarancs

alumínium-szulfát

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tegyél 3-3 kémcsőbe szilárd nátrium-karbonát, nátrium-klorid és alumínium-szulfátot egy
kiskanálnyit. Adjál mindhárom szilárd anyaghoz desztillált vizet. Öntsél 3-3 kémcsőbe nátrium-hidrogénszulfát, nátrium-hidrogén-karbonát és nátrium-szulfát vizes oldatát.
Az így kapott 6 féle oldatban vizsgáld meg az indikátorok színét és állapítsd meg kémhatásukat! Kis mennyiségű oldatokkal dolgozz! Értelmezd a változásokat reakcióegyenletek felírásával is!

univerzálindikátor
színe
metilnarancs indikátor
fenolftalein indikátor
kémhatás

nátriumkarbonát

nátriumklorid

alumíniumszulfát

nátriumhidrogénkarbonát

nátriumszulfátoldat

piros

nátriumhidrogénszulfát
piros

kék

sárga

kék

sárga

sárga

sárga

piros

piros

sárga

sárga

lila

színtelen színtelen

lúgos

semleges savas

színtelen (halvány)
lila
savas
lúgos
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Magyarázat:
Karbonátion hidrolízise:
1, CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH2,

lúgos kémhatást eredményez

HCO3- + H2O ⇌ H2CO3 + OH-

Kbázis = 2,3*10-8 mol/dm3

HCO3- + H2O ⇌ CO32- + H3O+

Ksav = 4,8*10-11 mol/dm3

lúgos kémhatás

Látható, hogy a hidrogén-karbonát-ion erősebb bázis, mint sav, ezért kémhatása lúgos.
Alumínium-szulfát:
1, [Al(H2O)6]3+ ⇌ Al(H2O)5(OH)]2+ + H+

savas kémhatást eredményez

2, [Al(H2O)5(OH)]2+ ⇌ Al(H2O)4(OH)2]+ + H+
Hidrogén-szulfátion disszociációja:
HSO4- + H2O ⇌ SO42- + H3O+

savas kémhatás

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
16. kísérlet alapján ismeretlenek azonosítása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca

sósav (1 mol/dm3)

3 db üres kémcső
kémcsőállvány

nátrium-hidroxid-oldat
(1 mol/dm3)
fenolftalein indikátor

3db kémcső az ismeretlenekkel

desztillált víz

nátrium-karbonát-oldat
(0,5 mol/dm3)
nátrium-nitrát-oldat
(0,5 mol/dm3)
nátrium-foszfát-oldat
(0,5 mol/dm3)

Munkavédelem
fenolftalein indikátor

nátrium-karbonát

sósav

nátrium-hidroxid

nátrium-nitrát

nátrium-foszfát
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A tálcán található (megfelelően kiválasztott) vegyszer(ek) és eszközök segítségévelhatározd
meg, hogy az (1) – (3) sorszámozott kémcsövekben az alábbiak közül melyik vegyület vizes
oldata van: nátrium-karbonát, nátrium-nitrát, nátrium-foszfát!
Azonosítás tervezése:
A kémcsövek tartalmát kétfelé öntve, az egyik részlethez 1 csepp fenolftaleint adva, a másik
részlethez sósavoldatot adva a következőket tapasztaljuk:
Tapasztalat:
Na2CO3-oldat
NaNO3-oldat
Na3PO4-oldat
+ fenolftalein indiká- lila színű
színtelen
lila színű
tor
kémhatása
lúgos
semleges
lúgos
+ HCl-oldat
pezsgés
nincs változás
nincs változás
Magyarázat, ismeretlenek azonosítása:
Karbonátion hidrolízise:
gyenge savból származik
2CO3 + H2O ⇌ HCO3 + OH az oldat kémhatása lúgos
Foszfátion hidrolízise: gyenge savból származik
PO43- + H2O ⇌ PO42- + OH- az oldat kémhatása lúgos
Nitrátion erős savból származik, ezért nem lép reakcióba a vízzel.
A második részlethez sósavat adva egy esetben tapasztalható pezsgés. A sósav erősebb sav,
mint a szénsav, ezért kiszorítja sójából.
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2CO3
A keletkező szénsav bomlékony:
H2CO3 = H2O + CO2 ↑
Ahol semmi változás nem történt az a nátrium-nitrát, ahol pezsgés látható az a nátriumkarbonát így a harmadik a nátrium-foszfát.

Házi feladat
1, Miért világosodik ki a tea a citromlé beleöntése után?
A tealében lévő festékanyag (indikátor) a pH változás hatására megváltoztatja színét. Ez az
indikátor a malvidin. A citromlé savas kémhatású.
2, Miért nem szabad a sósavat a hypóval összeönteni?
NaOCl + HCl = NaCl + HOCl erősebb sav kiszorítja gyengébbet sójából
HOCl + HCl ⇌ H2O + Cl2 klórgáz fejlődik, ami mérgező.
4. óra
Szerves vegyületek kémhatása

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9. és 10. o.
Biológia zuzmók mint indikátorok

Emlékeztető
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Töltsd ki a táblázatot!
etanal
Konstitúciós képlete
vizes
oldat
kémhatása
Konstitúciós képlete
vizes
oldat
kémhatása

Kémhatás (Emelt szintű kísérletek)

etanol

fenol

CH3CHO

CH3CH2
OH

C6H5OH CH3COOH

C6H12O6

nátriumacetát
CH3COONa

semleges

semleges

savas

savas

semleges

lúgos

etil-acetát
CH3COOCH2CH3

etil-amin
CH3CH2
NH2

piridin
C5H5N

imidazol
C3H4N2

acetamid
CH3CONH2

pirrol
C4H5N

semleges

lúgos

lúgos

enyhén lúgos

semleges

Nem oldódik
vízben

ecetsav

glükóz

63. kísérlet alapján

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kémcsőállvány
3 db kémcső

desztillált víz
univerzálindikátor

tejsav
olajsav
glicerin

Munkavédelem
olajsav

tejsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Három kémcsőben a következő folyadékok vannak: tejsav, olajsav, glicerin. Öntsél desztillált
vizet mindhárom folyadékba, majd rázd össze a kémcsövek tartalmát.
Írd be a tapasztalatodat, illetve válaszolj a kérdésekre a táblázatban!
A két homogén oldatot ezután pH-papírral vizsgáld meg!
Értelmezd a tapasztalatokat! Ahol kémiai reakció is történt, ott írj egyenletet is!
Tapasztalat:
+ víz
fázisok száma
univerzálindikátor
kémhatás
tudományos neve
molekula polaritása

tejsav

olajsav

glicerin

elegyedik
1
piros
savas
2-hidroxipropánsav
poláris

nem elegyedik
2
cisz-9-oktadecénsav
apoláris

elegyedik
1
semleges
semleges
1,2,3-propántriol
poláris
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Tapasztalatok értelmezése:
Az olajsav apoláris ezért nem elegyedik a vízzel.
A glicerin 3 értékű alkohol, az alkoholok semleges kémhatásúak.
A tejsav reagál a vízzel:
CH3CH(OH)COOH + H2O ⇌ CH3CH(OH)COO- + H3O+ kémhatása savas
Tanári bemutató kísérlet 62.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
kristályosítócsésze 2db
kémcsőállvány

kés
csipesz
kémcső

etil-alkohol
nátrium
desztillált víz
fenolftalein indikátor

Munkavédelem
fenolftalein indikátor

nátrium

etanol

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Nátriumdarabkát dobunk egy kristályosítócsészében lévő etil-alkoholba. A reakció befejeztével a kapott oldatot bepároljuk. A kristályosítócsészében kikristályosodott fehér, szilárd anyagot ezután desztillált vízben oldjuk, és megvizsgáljuk az oldat kémhatását.
Értelmezd a kísérlet összes tapasztalatát, és írd fel a lezajlott reakciók egyenleteit is!
Milyen kémhatású a keletkezett oldat?
sűrűség

nátrium

etil-alkohol

0,97 g/cm3

0,79 g/cm3

Tapasztalat:
A nátrium lesüllyed az alkoholban, pezsgés látható.
A fehér színű só vízben jól oldódik.
A fenolftalein indikátor lila színűvé válik.
Magyarázat:
A nátrium sűrűsége nagyobb, mint az alkoholé, ezért lesüllyed benne.
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Az etil-alkohol a víznél gyengébb sav, de a nátriummal savként viselkedik.
2 CH3CH2OH + 2 Na = 2 CH3CH2O- 2 Na+ + H2 ↑
Hidrogéniont ad le az etil-alkohol, és ez a hidrogénion veszi fel a nátrium által leadott elektront.
Így a reakció redoxireakció is.
A keletkező nátrium-etanolát só, a bepárlás után a kristályosítócsésze alján fehér színnel kikristályosodik.
Ez a só ionvegyület, így vízben jól oldódik. A nátrium-etanolát erős bázisnak és gyenge savnak a sója, így az etanolátion hidrolizál.
CH3CH2O- + H2O = CH3CH2OH + OH- az oldat lúgos kémhatású

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
55. Nem elvégzendő kísérlet érettségin
Két kémcső egyikében nátrium-acetát, a másikban tömény nátrium-fenoxid (korábbi nevén
nátrium-fenolát) tömény vizes oldata van. Mindkét kémcsőbe szódavizet öntünk. Az első
kémcsőben zavaros rendszer keletkezett, a második kémcsőben nem tapasztalható változás.
Töltsd ki a táblázatot! Az adatokat keresd ki a négyjegyű függvénytáblázatból! Azonosítsd a kémcsövek tartalmát, és magyarázd meg a tapasztaltakat!
Nátriumacetát

Nátriumfenolát

Sót létrehozó Ecetsav
sav
Savállandója
Ksav = 2*10-5
mol/dm3

Fenol

Sót létrehozó Nátriumbázis
hidroxid
Bázis állandó
Kbázis >1

Nátriumhidroxid
Kbázis >1

Ksav = 10-9
mol/dm3

NátriumErős vagy Szódavíz
hidrogénkarbonát gyenge
H2CO3oldat
Szénsav
Gyenge
savak
Ksav = 4,3*10-7
Ksav =
mol/dm3
4,3*10-7
mol/dm3
NátriumErős bázis hidroxid
Kbázis >1
-

Feladat megoldása, indoklása:
CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+ Ks
C6H5-OH + H2O ⇌ C6H5-O- + H3O+
-

Ks

+

H2CO3 + H2O ⇌ HCO3 + H3O
Ks
Ksav-ból látható, hogy a szénsav saverőssége kisebb, mint az ecetsavé és nagyobb, mint a fenolé.
Az ecetsavat nem tudja kiszorítani sójából, a nátrium-acetátból, így nem látunk változást az
oldatban.
A szénsav erősebb savként kiszorítja a fenolt sójából, a nátrium-fenolátból.
C6H5-O- + H2CO3 = C6H5-OH + HCO3Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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A keletkező fenol korlátozottan oldódik vízben, ezért a nem oldódó fenol kiválik, azaz az oldat megzavarosodik.

Házi feladat
1, 56. kísérlet nem elvégzendő kísérlet érettségin.
Két edényben ételecet, illetve fenol vizes oldata van. Szódabikarbóna segítségével hogyan
döntenéd el, hogy melyik edényben mi található? Használd az előző feladat táblázatát!
Válaszodat indokold, és írd fel a lejátszódó kémiai reakciók rendezett egyenletét!
Kísérlet tervezése:
Savállandó értékekből látható, hogy a szénsav erőssége kisebb, mint az ecetsavé és nagyobb,
mint a fenolé. Ebből következik, hogy csak az ecetsav tudja a szénsavat kiszorítani sójából.
NaHCO3 + CH3COOH = CH3COONa + H2CO3
A keletkező H2CO3 bomlékony :
H2CO3 = H2O + CO2 ↑ gázfejlődés tapasztalható
Fenol esetében nem látható változás.
Otthon végezd el az alábbi kísérletet:
Szódabikarbónára öntsél ételecetet!
Írd le a tapasztalatodat!
Pezsgés látható.
Indoklás:
NaHCO3 + CH3COOH = CH3COONa + H2CO3
A keletkező H2CO3 bomlékony :
H2CO3 = H2O + CO2 ↑ gázfejlődés tapasztalható
2, Hasonlítsd össze és értelmezd a piridin és a pirimidin sav-bázis sajátságát!
A pirimidin gyengébb bázis a piridinnél, csak 4 C atomtól vonhat el a két N elektront. Kisebb
az egy N-ra jutó elektron felesleg, ezért saját nemkötő elektront jobban tartják.
3, Mit kell tenni szúnyogcsípés esetén?
Ammónia-oldattal vagy szódabikarbóna-oldattal kell bekenni a csípést. A szúnyogcsípés során ugyanis hangyasav jut a bőr alá, amelyet gyorsan közömbösítve enyhíthetők a kellemetlen
tünetek.
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